वधानसभा - मेहगांव
पद

मोबा.न.

संह

भार एस.डी.ओ

9425741023

मह

संह

भार एस.डी.ओ

9425741023

9926773927

मह

संह

भार एस.डी.ओ

9425741023

स.अ.

9753714881

मह

संह

भार एस.डी.ओ

9425741023

स.अ.

9926223505

मह

संह

भार एस.डी.ओ

9425741023

स. श.

9926862483

मह

संह

भार एस.डी.ओ

9425741023

स.अ.

9977469863

मह

संह

भार एस.डी.ओ

9425741023

साहव संह

एस.एस.3

8120416149

मह

संह

भार एस.डी.ओ

9425741023

मा.शा.भ. कशनपु रा

वीर काश

स.अ.

9977143195

मह

संह

भार एस.डी.ओ

9425741023

10 कचनाव कला◌ॅ नं. 1

ा.शा.भ. उ. भाग कचनाव कला◌ॅ

राम सु रेश शमा

स चव

9753938893

ी डी एस चौहान

उपयं ी

8966074488

11

11 कचनाव कला◌ॅ न. 2

ा.शा.भ. द. भाग कचनाव कला◌ॅ

राम नारायण शमा

सहा. अ या.

9644969604

ी डी एस चौहान

उपयं ी

8966074488

12

12 कचनाव कला◌ॅ नं. 3

मा.शा.भ.कचनाव कला◌ॅ

अ हवरन संह

सहा.अ या.

9754308709

ी डी एस चौहान

उपयं ी

8966074488

13

13 कचनाव खुद न. 1

ा..शा.भ.कचनाव खुद

(कचनाव कला◌ॅ ) ष ्

9753675150

ी डी एस चौहान

उपयं ी

8966074488

14

14 कचनाव खुद न. 2

ा..शा भ. मजरा दले कापु रा

ेमलता शमा

आ.का.

9893142331

ी डी एस चौहान

उपयं ी

8966074488

15

15 च दे नी

ा..शा भ. च दे नी

ीमती कृ णा शमा

आ.का.

9009821303

ी डी एस चौहान

उपयं ी

8966074488

16

16 पचेरा (गोरमी ) नं. 1

मा.शा.भ. पचैरा

व संह तोमर

अ यापक

9826976365

ी डी एस चौहान

उपयं ी

8966074488

17

17 पचेरा (गोरमी ) नं. 2

ा.शा.भ. मजरा हरपाल संह का पु रा

सु नील संह भदौ रया.

स.अ या

9977345149

ी डी एस चौहान

उपयं ी

8966074488

18

18 सु चा पु रा

ा.शा.भवन सु चापु रा

पू रन संह राजपू त

सहा. श क

9826672661

ी डी एस चौहान

उपयं ी

8966074488

19

19 डडोना

ा.शा.भ. मजरा कदम का पु रा डडोना

ीमती रे खा कौशल .

आ.का

9754683034

ी डी एस चौहान

उपयं ी

8966074488

20

20 हसन पु रा

ा.शा.भ.हसनपु रा

स.अ या

9754886272

ी भारत संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9826261280

21

21 वालू पु रा

ा.शा.भ.वालू पु रा

जयपाल संह भदौ रया

स चव

9926773834

ी भारत संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9826261280

22

22 मोहन पु रा नं. 1

मा.शा.भ.मोहनपु रा

ह रओम म ा

स.अ.

9753105157

ी भारत संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9826261280

23

23 मोहन पु रा नं. 2

ा. व. गु लयापु रा हार

ीमती रे खा शमा

आ.का.

9926959342

ी भारत संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9826261280

24

24 कु टरौल नं. 1

मा.शा.भ.उ.भागकु टरौल

ीमती सु मन गग

आ.का.

9669321932

ी भारत संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9826261280

25

25 कु टरौल नं. 2

मा.शा.भ.द.भागकु टरौल

सक दर संह शा य

सहा.अ या.

9926253030

ी भारत संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9826261280

26

26 बहे रा

ा.शा.भ.बहे रा

ीमती वषा शमा

आ.का.

9165053991

ी भारत संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9826261280

27

27 पृ वी पु रा

ा.शा.भ.पृ वीपु रा

अर व द संह

स.अ.

8821916915

ी भारत संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9826261280

28

28 सलौल

ा.शा.भ. सलौल

ीमती मु नी दे वी

आ.का.

7889683955

ी भारत संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9826261280

स. .

पो लंग का नाम

भवन

1

1 सु का ड न. 1

ा.शा.भ.उ.भाग मजरा चैधर का पु रा सु का ड

2

2 सु का ड न.2

ा.शा.भ.द.भाग मजरा चैधर का पु रा सु का ड

3

3 सु का ड न.3

मा.शा.भ.द.भाग काशी साद का पु रा सु का ड

4

4 सु का ड न. 4

मा.शा.भ.उ.भाग काशी साद का पु रा सु का ड

5

5 सु का ड न.5

ा.शा.भवन मजरा शोभाराम का पु रा सु का ड

6

6 आरौल नं. 1

मा.शा.भ.मजरा दे वपु रा आरौल

7

7 आरौल नं.2

ा.शा.भ.मजरा शवचरन संह का पु रा आरौल

8

8 खेरा

ा.शा.भ. खेरा

9

9 कशन पु रा

10

बी.एल.ओ. का नाम

पद

मोबा. न.

राज वहादुर संह .

स.अ

9826274882

मह

स.अ

9926219332

राम सया शमा

सहा.अ या.

गंगाराम

गर

इ

संह .

संह तोमर

महाराज संह शकवार
सु रे

अनु

संह गु जर

अजीत संह

.

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

भवन

बी.एल.ओ. का नाम

पद

मोबा. न.

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

पद

मोबा.न.

29

29 परोसा नं. 1

मा.शा.भ.परोसा

मीरा भदौ रया

आ.का.

9926661775

ी वी.एम. म ा

उपयं ी

8966074488

30

30 परोसा नं. 2

जगवीर संह .

स.अ या

9926296944

ी वी.एम. म ा

उपयं ी

8966074488

31

31 परोसा नं. 3

शा. ा. श ा गार ट शाला शंकरपु रा (परोसा

ल मी नारायण शमा

स.अ या.

9575410700

ी वी.एम. म ा

उपयं ी

8966074488

32

32 कोट

ा.शा.भ. महु आ क चैक कोट

मनोज कु मार शमा

सहा.अ या.

9926854962

ी वी.एम. म ा

उपयं ी

8966074488

33 रावत पु रा

ा.शा.भ. रावतपु रा

स. श

9926963232
ी वी.एम. म ा

उपयं ी

8966074488

ा.शा. श.गा.भवन शव

साद का पु रा

ी मननारायण ओझा .

33
34

34 तेजपु रा

ा.शा.भ. नया तेज पु रा

कमल कशौर

स.अ या.

9926225029

ी वी.एम. म ा

उपयं ी

8966074488

35

35 ट कर नं. 1

ा.शा.भ. ट कर

रतन संह भदौ रया

स.अ.

9617425106

ी वी.एम. म ा

उपयं ी

8966074488

36 ट कर नं. 2

ा.शा.भवन मजरा मु कट संह का पु रा

अ तराज संह नरव रया

स.अ या.

9009896165
ी वी.एम. म ा

उपयं ी

8966074488

36
37

37 सकरौदा नं. 1

ा.शा.भ. उ.भाग सकरौदा

38

38 सकरौदा नं. 2

ा.शा.भ. द.भाग सकरौदा

39

39 ललोई

ा.शा.भवन ललौई

40

40 हर
41 हर

स.अ.

9669777934

ी वी.एम. म ा

उपयं ी

8966074488

स.अ.

9826496393

ी वी.एम. म ा

उपयं ी

8966074488

ीमती रजनी पाल .

आ.का

7697015407

ी कु बेर संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9340321997

ी कु बेर संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9340321997

ी कु बेर संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9340321997

सु रे

संह गु जर

राम संह दोहरे

ा

ा.शा.भ. हर

ा

वजय संह गोयल

एस.एस.2

9926211389

ा गढ

उ.मा. व. हर

ा

ीमती साधना भदौ रया

आ.का.

6260825232

41
स.अ या.

9977210508

ी कु बेर संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9340321997

र ना चैर सया

आ.का.

9926261170

ी कु बेर संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9340321997

ीमती सीता दे वी

आ. का.

9977344788

ी कु बेर संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9340321997

अभय संह नरव रया .

स.अ या

9009674204

ी कु बेर संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9340321997

वजयराम वघेल

स चव

8463016556

ी कु बेर संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9340321997

माता साद .उपा याय

अ या.

8959699501

ी कु बेर संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9340321997

ीमती सीमा नरव रया

आ.का.

9926538902

ी कु बेर संह नरव रया

ए.वी.एफ. ओ

9340321997

ा.शा.भ. रजग ढया

ीमती उमादे वी

आ.का

9754387243

ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

50 लालपु रा

ा.शा.भ. लालपु रा

ीमती पु पा राजपू त

आ.का.

8979915777

ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

51 चपरा नं.1

ा.शा.भ. उ.भाग चपरा

रोजगार

9926265882
ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

42

42 याम पु रा

ा.शा.भ. यामपु रा

43

43 ड गर पु रा

ा.शा.भ. डोगर पु रा

44

44 वजय गढ

ा.शा.भ. वजयगढ

45

45 कृ पे का पु रा

46

46 राऊपु रा नं. 1

47

47 राऊपु रा नं. 2

48

48 क याणपु रा

मा.शा.भ. क याणपु रा

49

49 रजग ढया

50

ा.शा.भ.

पेका पु रा

ा.शा.भ. राऊपु रा
ा.शा.भ.अ त.क

राऊपु रा

सते

संह तोमर

राकेश शमा

51
52

सहायक
52 चपरा नं. 2

ा.शा. भवन द.भाग चपरा

ीमती मनीषा शमा

आ.का

8889016904

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

53

53 अरे ले का पु रा

54

54 मेहदौल नं. 1

ा.शा.भ. क

1 मेहदौल

55

55 मेहदौल नं. 2

ा.शा.भ. क

2 मेहदौल

56

56 मेहदौल नं. 3

57

57 दौ नया पु रा नं. 1

ा.शा.भ. दौ नयापु रा

58

58 दौ नया पु रा नं. 2

मा.शा.भ. दौ नयापु रा

59

59

भवन
ा.शा.भ. अरे ले कापु रा

मा.शा.भवन मेहदोल

ताप पु रा

ा.शा.भ.

तापपु रा

पद

मोबा. न.

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

पद

मोबा.न.

ीमती उ मला

आ.का.

7697860552

ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

ाय ी दे वी

आ.का

9926538933

ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

कु सु मकांत पाराशर

स.अ.

9826802484

ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

शव कु मार तवार

सहा.अ या.

6260417184

ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

संजय संह

एस.एस.3

9926269465

ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

सहा.अ या.

9926299980

ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

शशी कु मार

आ.का.

9826532924

ी पी एस यादव

उपयं ी

9425097742

कमलेश कु मार कौशल

सहा. श.

7049214196

ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

आ.का

7415816110

ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

सहा.अ या.

9977489839

ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

बी.एल.ओ. का नाम

ान संह राजपू त

60

60 घलौआ

ा.शा.भ. घलौआ

61

61 इगोसा रायपु रा नं 1

मा.शा.भ. इगोसा रायपु रा

62

62 इगोसा रायपु रा नं 2

63

63 नु हड नं. 1

ा.शा.भ.पू व .भा.नु हड

ीमती राधा

आ.का.

9300128936

64 नु हड नं. 2

ा.शा.भ.पि चमी .भा.नु हड

ीमती सु का ती नरव रया

आ.का.

9926934710

शा. ा.अ त.क

इगोसारायपु रा

ीमती सरोज भदौ रया
राकेश संह भदौ रया

64
65

65 खोक पु रा

ा.शा.भ. खोक पु रा

ीमती अचना राजपू त

आ.का

8889764205

ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

66

66 अछाई

ा.शा.भ. अछाई

ीमती पु पा दे वी

आका.

9754516273

ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

67

67 अकलौनी नं. 1

सहा.अ या.

9926296717

ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

आ.का.

9165374989
ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

68 अकलौनी नं. 2
68

ाम

वाराज भवन अकलौनी

शा. ा. व. श ा गार ट शा.इि दरा का◌ॅलोनी

रमाकांत शमा
ीमती कमलेश भदौ रया

अकलौनी

69

69 अकलौनी नं. 3

क या शा.भ. पि चमी भाग अकलौनी

ओमवीर संह

सहा.अ या.

8458890394

ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

70

70 अकलौनी नं. 4

शा. ा. व.पू व भाग अकलौनी

शारदा भदौ रया

आ.का.

9165749927

ी आर के गु ता

उपयं ी

8770563161

71

71 गोरमी नं. 1

ा.शा.भ. पू व क.1 गोरमी

होम संह नरव रया

सहा.अ या.

8962151697

ी वैजनाथ बाथम

ए.वी.एफ.ओ.

9893538755

72

72 गोरमी नं. 2

ा.शा.भ. पू व क.2 गोरमी

ीमती स या वाई

आ.का

9753048484

ी वैजनाथ बाथम

ए.वी.एफ.ओ.

9893538755

73

73 गोरमी नं. 3

शा.उ.मा. व. उ.क. 3 गोरमी

ीमती गीता वमा

आ.का

8319515326

ी वैजनाथ बाथम

ए.वी.एफ.ओ.

9893538755

74

74 गोरमी नं. 4

शा.क या मा. व.नवीन भ.कमरा नं. 1 गोरमी

ीमती सु नीता यादव

आ.का

9826802058

ी वैजनाथ बाथम

ए.वी.एफ.ओ.

9893538755

75

75 गोरमी नं. 5

शा.उ.मा. व. उ.क. 4 गोरमी

तापभान संह जादौन

सहा. श क

9977112811

ी वैजनाथ बाथम

ए.वी.एफ.ओ.

9893538755

76

76 गोरमी नं. 6

शा.उ.मा. व. द.भा.गोरमी

अखलेश सरल

सहा.अ या.

9826802289

ी वैजनाथ बाथम

ए.वी.एफ.ओ.

9893538755

77

77 गोरमी नं. 7

शा.उ.मा. व. पि चमी.भा. गोरमी

ीमती शशी शमा

आ.का.

8358074186

ी वैजनाथ बाथम

ए.वी.एफ.ओ.

9893538755

78

78 गोरमी नं. 8

ेम संह यादव

सहा.अ या.

7691909001

ी वैजनाथ बाथम

ए.वी.एफ.ओ.

9893538755

शा. क.हाई

कू ल उ.भा.गोरमी

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

79

79 गोरमी नं. 9

शा. क.हाई

80

80 गोरमी नं. 10

शा.क. छा ावास क

1 गोरमी

81

81 गोरमी नं. 11

शा.क. छा ावास क

2 गोरमी

82

82 गोरमी नं. 12

शा.मा. व.गोरमी

83

83 गोरमी नं. 13

सचाई वभाग डांक वगला गोरमी

84 गोरमी नं. 14
84

भवन

पद

मोबा. न.

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

पद

मोबा.न.

ीमती वंदना भदौ रया

आ.का.

9753606822

ी वैजनाथ बाथम

ए.वी.एफ.ओ.

9893538755

ीमती नमला शमा

आ.का.

8109640395

ी वैजनाथ बाथम

ए.वी.एफ.ओ.

9893538755

पंकज वाजपेयी

सहा. अ या.

9584159347

ी वी.एस.चौर सया

उपयं ी

9425457411

राहु ल तवार

सहा.अ या.

9826345859

ी वी.एस.चौर सया

उपयं ी

9425457411

ीमती पु पा पाराशर

आ.का.

8120864771

ी वी.एस.चौर सया

उपयं ी

9425457411

ी रमेश संह भदौ रया

सहा.अ या.

8717898814
ी वी.एस.चौर सया

उपयं ी

9425457411

बी.एल.ओ. का नाम

कू ल द.भा.गोरमी

कायालय अनु वभागीय अ धकार

सचाई वभाग

गोरमी

85

85 गोरमी नं. 15

क या मा. व. नवीन भवन कमरा नं. 2 गोरमी

धारा संह पावक

सहा.अ या.

9893717131

ी वी.एस.चौर सया

उपयं ी

9425457411

86

86 सु नार पु रा नं. 1

मा.शा.भ.पू व भा. सु नार पु रा

शफ क मोह मद खान

सहा.अ या.

7772093241

ी वी.एस.चौर सया

उपयं ी

9425457411

87 सु नार पु रा नं. 2

मा.शा.भ.पि चमी भा. सु नार पु रा

ीमती अ भलाषा

आ.का.

9755057813
ी वी.एस.चौर सया

उपयं ी

9425457411

ी वी.एस.चौर सया

उपयं ी

9425457411

ी वी.एस.चौर सया

उपयं ी

9425457411

87
88

भदौ रया
88 ह रा पु रा

मा.शा.भ.ह रा पु रा

पंकज संह भदौ रया

सहा.अ या.

9926244276

89 अशोखर नं. 1

मा.शा.भ.पू व भाग अशोखर

शौक न संह नरव रया

सहा.अ या.

7354673580

89
कमल संह राजपू त

सहा.अ या.

9926215564

ी वी.एस.चौर सया

उपयं ी

9425457411

अशोक संह कु शवाह

स चव

9926385289

ी आर.ऍन.जयंत

उपयं ी

9617308097

ीमती मीना नरव रया

आ.का.

9516668610

ी आर.ऍन.जयंत

उपयं ी

9617308097

राजवीर संह

अ या.

9926254876

ी आर.ऍन.जयंत

उपयं ी

9617308097

राम भरोसे संह

अ या.

9165584745

ी आर.ऍन.जयंत

उपयं ी

9617308097

संह

स चव

9893746031

ी आर.ऍन.जयंत

उपयं ी

9617308097

संह भदौ रया

सहा.अ या.

8602167206

ी आर.ऍन.जयंत

उपयं ी

9617308097

सहा.अ या.

9644635455

ी आर.ऍन.जयंत

उपयं ी

9617308097

सहा.अ या.

9111794201

ी आर.ऍन.जयंत

उपयं ी

9617308097

ीमती रे खा गु जर

आ.का.

9893360032

ी आर.ऍन.जयंत

उपयं ी

9617308097

पु रा

कशौर संह भदौ रया

सहा.अ या.

9589885495

ी आर.ऍन.जयंत

उपयं ी

9617308097

ा.शा.भ.मानपु रा

राजवीर संह जादौन

स.अ.

9826976902

ी आर.एस.कतरो लया

उपयं ी

9993278324

90

90 अशोखर नं. 2

91

91 सपु रा

92

92 मानहड नं. 1

मा.शा.भ.पू व भाग मानहड

93

93 मानहड नं. 2

मा.शा.भ.पि चमी भाग मानहड

94

94 मानहड नं. 3

उ.मा. व उ..भाग मानहड

95

95 मानहड नं. 4

क. ा.शा.भ. नवीन मानहड

96

96 मानहड नं. 5

उ.मा. व. म य भाग मानहड

97

97 लावन नं. 1

मा.शा.भ.द. लावन

98

98 लावन नं. 2

99

99 लावन नं. 3

मा.शा.भ.पि चमी भाग अशोखर
ा.शा.भ. सपु रा

ा. व.भवन अ त. क

भू पे
िजते

महे श संह भदौ रया
लावन

मा.शा.भ.उ.भ. लावन

लाखन संह

सैनी

100

100 च

101

101 मानपु रा

102

102 स धा नं. 1

मा.शा.भ. उ.भा.स धा

गराज शमा

स चव

7692878157

ी आर.एस.कतरो लया

उपयं ी

9993278324

103

103 स धा नं. 2

मा.शा.भ. द.भा.स धा

शराज शाह

सहा.अ या.

9009677850

ी आर.एस.कतरो लया

उपयं ी

9993278324

पु रा

ा.शा.भ.च

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

भवन

बी.एल.ओ. का नाम

पद

मोबा. न.

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

पद

मोबा.न.

104

104 डोडर नं. 1

ा.शा.भ. डोडर

लाल संह भदौ रया

स चव

8770795437

ी आर.एस.कतरो लया

उपयं ी

9993278324

105

105 डोडर नं. 2

नरदे व संह

अ या.

9926432204

ी आर.एस.कतरो लया

उपयं ी

9993278324

106

106 जैतपु रा

मा.शा.भ.अ त र त क

जेतपु रा

कृ ण पाल शमा

स चव

9926261044

ी आर.एस.कतरो लया

उपयं ी

9993278324

107

107 पनौआ

ा.शा.भ. अ त र त क

पनौआ

संतोष राजावत

सहा.अ या.

9926295864

ी आर.एस.कतरो लया

उपयं ी

9993278324

108

108 सथर नं. 1

मा.शा.भ. सथर

मु नालाल अगल

सहा.अ या.

9826257759

ी आर.एस.कतरो लया

उपयं ी

9993278324

109 सथर नं. 2

शा. ा. व.भ.सथर

अ हवरन संह नरव रया

सहा.अ या.

7354899688
ी आर.एस.कतरो लया

उपयं ी

9993278324

ी आर.एस.कतरो लया

उपयं ी

9993278324

ी पी.के.शमा

एस.डी.ओ.

9826377287

ा.शा.भवन अ त र त क

डोडर

109
110

110 महाराज पु रा
111 ज हार पु रा

ा.शा.भवन अ त र त क

महाराजपु रा

ा.शा.भ. ज हार पु रा

ीमती सीमा राठोर
राम कु मार संह नरव रया

आ.का.

9926517630

अ या.

9754785613

111
राम सेवक शमा

आर.ए.ई.ओ

9754691918

ी पी.के.शमा

एस.डी.ओ.

9826377287

ा.शा.भ.मोरौल

उदय सह भदौ रया

श क

9009605849

ी पी.के.शमा

एस.डी.ओ.

9826377287

शा.बा. ा व. पू व भाग सोनी

वमलेश

आ.का.

7247223445

ी पी.के.शमा

एस.डी.ओ.

9826377287

ीमती रामक त शमा

आ.का.

8234099246

ी पी.के.शमा

एस.डी.ओ.

9826377287

ीमती अनीता जैन

आ.का.

9826984633

ी पी.के.शमा

एस.डी.ओ.

9826377287

राजावेट

आ.का.

9826644128

ी पी.के.शमा

एस.डी.ओ.

9826377287

ा.शा.भ. जरपु रा

रंक नरव रया

स चव

9617390431

ी पी.के.शमा

एस.डी.ओ.

9826377287

119 आलमपु रा

ा.शा.भ. आलमपु रा

वजय संह

स.अ.

9826218997

ी पी.के.शमा

एस.डी.ओ.

9826377287

120 ख रया थापक

ा.शा.भ. खे रया थापक

शांता कु मार जोशी

सहा.अ या.

9926455668

ी पी.के.शमा

एस.डी.ओ.

9826377287

121 गढ नं. 1

ा.शा.भ. गढ

सहा. श.

9754729028
ी ऍन एस चौहान

उपयं ी

9425457388

112

112 वहु आ

113

113 मोरौल

114

114 सोनी नं. 1

115

115 सोनी नं. 2

116

116 सोनी नं. 3

117

117 मेघपु रा

ा.शा.भ. मेघपु रा

118

118 जरपु रा

119
120

शा.क.मा. व. नवीन अ त.क

शा.क.
शा.बा. ा व. द

बहु आ

ा. व. सोनी
णी भाग सोनी

राम

ताप संह नरव रया

121
शवराज संह भदौ रया

सहा.अ या.

9977172232

ी ऍन एस चौहान

उपयं ी

9425457388

राम प संह भदौ रया

सहा. अ या.

9826312706

ी ऍन एस चौहान

उपयं ी

9425457388

आ.का.

9977586285

ी ऍन एस चौहान

उपयं ी

9425457388

सु नीता

आ.का

9926238767

ी ऍन एस चौहान

उपयं ी

9425457388

उ फत संह चैर सया

श क

8889743723

ी ऍन एस चौहान

उपयं ी

9425457388

क. ा.शा.भ. उ.भा.अजनौधा

लालाराम गग

सहा. श.

9977733326

ी ऍन एस चौहान

उपयं ी

9425457388

क. ा.शा.भ. द.भा.अजनौधा

राकेश शमा

स चव

9754514398

ी ऍन एस चौहान

उपयं ी

9425457388

122

122 गढ नं. 2

123

123 भोपत पु रा

ा.शा.भ. भोपतपु रा

124

124 वजयपु रा

ा.शा.भ. वजयपु रा

125

125 हं श पु रा

ा.शा.भ. हं शपु रा

126

126 जीसक पु रा

ा.शा.भ. जीसकपु रा

127

127 अजनौधा नं. 1

128

128 अजनौधा नं. 2

नवीन

ा.शा.भवन गढ

ीमती मालती दे वी

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

भवन

बी.एल.ओ. का नाम

पद

मोबा. न.

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

पद

मोबा.न.

129

129 दे वर नं. 1

ा.शा.भ.दे वर

हर गो व द संह

एस.एस.3

9806458451

ी ऍन एस चौहान

उपयं ी

9425457388

130

130 दे वर नं. 2

अशोक कु मार शमा

सहा. श.

9926186672

ी ऍन एस चौहान

उपयं ी

9425457388

131

131 रामपु रा

ा.शा.भ.रामपु रा

गराज शमा

एस.एस.3

9407079108

ी पी .पी.शमा

उपयं ी

132

132 खे रया नं. 1

शा.महा. व.हाल मेहगांव

राजीव संह तोमर

अ या.

9522780417

ी पी .पी.शमा

उपयं ी

133

133 खे रया नं. 2

शा.महा. व.पू व भा.मेहगांव

ीमती ममता राठोर

आ.का.

9009371490

ी पी .पी.शमा

उपयं ी

134

134 खे रया नं. 3

ीमती रे खा राठौर

आ.का

9171530607

ी पी .पी.शमा

उपयं ी

ीमती शकु तला जाटव

आ.का.

8962288161
ी पी .पी.शमा

उपयं ी

135 खे रया नं. 4

ा.शा.भ.अ त र त क

नवीन दे वर

ा.शा.भ. पू व भा.क

2 खे रया

ा.शा.भ.पि चमी भा. खे रया तोर

135
136

136 खे रया नं. 5

ा.शा.भ. उ. भा. खे रयातोर

137

137 क हार नं. 1

ा.शा.भ. क हार

138 क हार नं. 2

शा. ा.शा.भ.अ त.क

राम सनेह शमा
ीमती ममता कु शवाह

क हार

ीमती कमलेश

जाप त

आर.ए.ई.ओ

8717956116

ी पी .पी.शमा

उपयं ी

आ.का.

9174683280

ी पी .पी.शमा

उपयं ी

आ.का.

8889004257
ी पी .पी.शमा

उपयं ी

138
एस एस.3

8959814469

ी पी .पी.शमा

उपयं ी

सु नीता वमा

आ.का.

7509505800

ी पी .पी.शमा

उपयं ी

उमेश संह राजावत

रोज. सहा.

9977623780

ी पी .पी.शमा

उपयं ी

ीमती स वता

आ.का.

7697434478

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

शा.उ.मा. व.पू.भाग बरहद

मु केश कु मार म ा

सहा.अ या.

9575990161

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

मा.शा.भ. क.नं. 2 बरहद

कांती भदौ रया

आ.का.

9977448899
9977226795

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

आ.का.

9753193353

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

सहा.अ या.

9753895347

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

ीमती अचना शमा

आ.का.

9826280319

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

नवीन कु मार जैन

स. श.

8959841502

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

आ.का.

7828930324

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

एस एस.3

9826275563

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

स चव

9926252014

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

राम वरन संह

स चव

9926258126

ी वी एम शमा

उपयं ी

9425742279

वेदपाल संह

स चव

8435683479

ी वृजे

ए.वी.एफ.ओ.

9165459497

139

139 पचैरा नं. 1

140

140 पचैरा नं. 2

क या

141

141 पचैरा नं. 3

ा.शा.भ. रसलदार का पु रा

142

142 बरहद नं. 1

मा.शा.भ. क.नं. 1 बरहद

143

143 बरहद नं. 2
144 बरहद नं. 3

पंचायत भवन पचैरा
ा.शा.भवन पचैरा

िजते

संह नरव रया

144
145

145 बरहद नं. 4

146

146 गंगरखी नं. 1

147

147 गंगरखी नं. 2

148

148 परावन नं. 1

149

149 परावन नं. 2

150

150 धनौल

मा.शा.भ.क.नं. 1 धनौल

151

151 पपरौल

ा.शा.भ. पपरौल

152

152 इ म लया

ा.शा.भ. इ म लया

153

153 मेहगांव नं. 1

शा.हाई

कू ल भ. बरहद

ा.शा.भ. गंगरखी
ा.शा.भ.अ त र त क

तोताराम ख ना
गंगरखी

ा.शा.भ. परावन
ा.शा.भ. अ त.क

ीमती सपना दुवे

परावन

उ.मा. व. उतर भाग मेहगांव

ीमती पू नम
अजु न राजपू त
नरे

संह गु जर

जाटव

वधानसभा - मेहगांव
पद

मोबा.न.

जाटव

ए.वी.एफ.ओ.

9165459497

ी वृजे

जाटव

ए.वी.एफ.ओ.

9165459497

9009626236

ी वृजे

जाटव

ए.वी.एफ.ओ.

9165459497

सहा.अ या.

9926645483

ी वृजे

जाटव

ए.वी.एफ.ओ.

9165459497

ीमती जू ल शमा

आ.का.

9977116623

ी वृजे

जाटव

ए.वी.एफ.ओ.

9165459497

क.मा. व. मेहगांव

या साद जाटव

स. श.

7697624592

ी वृजे

जाटव

ए.वी.एफ.ओ.

9165459497

160 मेहगांव नं. 8

शा.क. ा. व. मेहगांव

रमेश कु मार कौशल

सहा.अ या.

9977612647

ी वृजे

जाटव

ए.वी.एफ.ओ.

9165459497

161 मेहगांव नं. 9

◌े ा.शा.भ. पू ◌ूव भा. मेहगांव

वृजमोहन शमा

एस.एस.3

9926891688

ी वृजे

जाटव

ए.वी.एफ.ओ.

9165459497

162 मेहगांव नं. 10

◌े ा.शा.भ. पि चमी भा. मेहगांव

आ.का.

9826287473
ी वृजे

जाटव

ए.वी.एफ.ओ.

9165459497

स. .

पो लंग का नाम

भवन

बी.एल.ओ. का नाम

154

154 मेहगांव नं. 2

उ.मा. व. म य भाग मेहगांव

155

155 मेहगांव नं. 3

उ.मा. व. पू व

156

156 मेहगांव नं. 4

157

157 मेहगांव नं. 5

158

158 मेहगांव नं. 6

शा.महा. व.द.भाग मेहगांव

159

159 मेहगांव नं. 7

160
161

भाग मेहगांव

उ.मा. व. द. भाग मेहगांव
शा.बा.उ.मा. व.नवीन भवन क

पद

मोबा. न.

ीमती मथलेश

आ.का.

9826265021

ी वृजे

वनय कु मार शमा

सहा.अ या.

9826870272

ीमती रि म भदौ रया

आ.का.

. 2 मेहगांव

राजवीर संह

ीमती धनवंती कु शवाह

162

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

सहा.अ या.

9977723316

ी पी सी गु ता

उपयं ी

9425737002

ी या साद शा य

सहा. श.

9753853000

ी पी सी गु ता

उपयं ी

9425737002

ीमती रे शमा वानो

आ.का.

9009913545

ी पी सी गु ता

उपयं ी

9425737002

रतु राज संह

एस.एस.3

9826211960

ी पी सी गु ता

उपयं ी

9425737002

सहा. श..

9826283288

ी पी सी गु ता

उपयं ी

9425737002

रामरतन नगम

सहा. श.

8839430894

ी पी सी गु ता

उपयं ी

9425737002

ा.शा.भ. लाढमपु रा

याम वहार शमा

सहा.अ या.

9926579232

ी पी सी गु ता

उपयं ी

9425737002

170 गजु रा

ा.मा.शा.भवन गजु रा

ीमती मनीषा शमा

आ.का.

9926962521

ी पी सी गु ता

उपयं ी

9425737002

171

171 जोधापु रा

ा.शा.भ. जोधापु रा

ीमती च

वती

आ.का.

7247552230

ी पी सी गु ता

उपयं ी

9425737002

172

172 गु ंगावल

ा.शा.भ. गु ंगावल

ीमती मथलेश

आ.का.

9589022788

ी वी सी शमा

ाचाय

7000083479

173

173 बघौरा

ा.शा.भ. बघोरा

वजय कु मार जैन

सहा.अ या.

9826965065

ी वी सी शमा

ाचाय

7000083479

174

174 मु तर

ा.शा.भ. मु तर

शवनाथ संह वघेल

एस.एस.3

8889265988

ी वी सी शमा

ाचाय

7000083479

175

175 मु तरा

ा.शा.भ. मु तरा

राम

काश जाटव

सहा.अ या.

9826568627

ी वी सी शमा

ाचाय

7000083479

176

176 रायपु रा

ा.शा.भ. रायपु रा

संह भदौ रया

सहा.अ या.

9926230623

ी वी सी शमा

ाचाय

7000083479

177

177 गोना हरदासपु रानं. 1

मा.शा.भ. गोना हरदास पु रा

मु केश कु मार .

सहा.अ या.

9669951440

ी वी सी शमा

ाचाय

7000083479

178

178 गोना हरदासपु रानं. 2

शा. ा. व. गोनाहरदासपु रा

गर

रोज. सहा.

7354962085

ी वी सी शमा

ाचाय

7000083479

179

179 सलौल

संगीता वघेल

आ.का

9826351857

ी वी सी शमा

ाचाय

7000083479

180

180 नीमगांव

ीमती द पमाला

आ.का.

9754889816

ी वी सी शमा

ाचाय

7000083479

163

163 मेहगांव नं. 11

164

164 मेहगांव नं. 12

165

165 मेहगांव नं. 13

166

166 मेहगांव नं. 14

167

167 मेहगांव नं. 15

168

168 रका

ा.शा.भ. रका

169

169 लाढमपु रा

170

शा. ा.शा.भ.अ त.क

मेहगांव

शा.मा. व. मेहगांव
शा.क.. ा. व. अ त.क

मेहगांव

अनवर खान

कायलय नगर पा लका नया भवन मेहगांव
शा. तलक

ा.शा.भ. मेहगांव

मा.शा.भ. सलौल
ा.शा.भ. नीमगांव

वीरे

उपे

संह गु जर

संह वघेल

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

भवन

बी.एल.ओ. का नाम

पद

मोबा. न.

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

पद

मोबा.न.

181

181 डगर

ा.शा.भ. डगर

शकंर सह भदौ रया

स चव

9926001910

ी वी सी शमा

ाचाय

7000083479

182

182 खदर पु रा

ा.शा.भ. खदरपु रा

प रमाल संह

सहा.अ या.

9926246753

ी आर एल मांझी

ाचाय

9340300764

183

183 वरगंवा नं. 1

स चव

9617711959

ी आर एल मांझी

ाचाय

9340300764

184

184 वरगंवा नं. 2

सहा.अ या.

9754980940

ी आर एल मांझी

ाचाय

9340300764

185

185 वरगंवा नं. 3

सहा. श.

9826351609

ी आर एल मांझी

ाचाय

9340300764

186

186 सरसेड

ा.शा.भ. सरसेड

स चव

9617728727

ी आर एल मांझी

ाचाय

9340300764

187

187 क हार नं. 1

मा.शा.भ.उ.भाग क हार

अ या.

9926263128

ी आर एल मांझी

ाचाय

9340300764

188

188 क हार नं. 2

मा.शा.भ.द.भाग क हार

आर.ए.ई.ओ

9754531727

ी आर एल मांझी

ाचाय

9340300764

189

189 हर संह पु रा

ा.शा.भ. हर संह पु रा

गजराज संह

सहा.अ या.

8889223039

ी आर एल मांझी

ाचाय

9340300764

190

190 कु ठौदा

ा.शा.भ. कु ठौदा

सु रेखा राजपू त

आ.का.

9826387915

ी आर एल मांझी

ाचाय

9340300764

191

191 र वयापु रा

ा.शा.भ. र वयापु रा

अटल वहार शमा

स चव

9926578026

ी आर एल मांझी

ाचाय

9340300764

192

192 दे वरा

शा.मा.शाला. दे वरा

तेज संह

स चव

9977585915

ी संतोष कु मार पाल

एस.ए.डी.ओ

9584053908

193

193 गु तौर नं. 1

मा.शा.भ. उ.भाग गु तौर

ीमती मीना

आ.का.

9752327630

ी संतोष कु मार पाल

एस.ए.डी.ओ

9584053908

194

194 गु तौर नं. 2

मा.शा.भ. द .भाग गु तौर

द प संह यादव

सहा.अ या.

9977375829

ी संतोष कु मार पाल

एस.ए.डी.ओ

9584053908

195

195 मा नक पु रा

ा.शा.भ. मा नकपु रा

दशरथ संह

सहा.अ या.

9977723380

ी संतोष कु मार पाल

एस.ए.डी.ओ

9584053908

196

196 रजपु रा

ा.शा.भ. रजपु रा

ीमती मंजू राठौर

आ.का.

9009605933

ी संतोष कु मार पाल

एस.ए.डी.ओ

9584053908

197

197 कतरौल नं. 1

मा.शा.भ. कतरौल

ीमती चमेल वाई

आ.का

9977644565

ी संतोष कु मार पाल

एस.ए.डी.ओ

9584053908

198

198 कतरौल नं. 2

शा. ा. व. कतरौल

जगजोत संह

स चव

9827949478

ी संतोष कु मार पाल

एस.ए.डी.ओ

9584053908

199

199 दं दरौआ

ा.शा.भ. दं दरौआ

ीमती स वता

आ.का.

9977067993

ी संतोष कु मार पाल

एस.ए.डी.ओ

9584053908

200

200 पडकोल

ा.शा.भ. पडकोल

रामनरे श संह

स चव

9826824807

ी संतोष कु मार पाल

एस.ए.डी.ओ

9584053908

201 चरोल

ा. शा.भ. चरोल

ीमती मृदु◌ुला भदौ रया

आ.का.

9131064631
ी संतोष कु मार पाल

एस.ए.डी.ओ

9584053908

मा.शा.भ. वरगंवा
शा.बा. ा. व. अ त.क

दे वे
वरगंवा

नवीन आ◌ॅगनवाडी भवन वरगंवा

संह

ेम संह वरै या
महे

संह भदौ रया

राजवीर संह गु जर
ान संह गु जर
धीरे

संह रावत

201
202

202 गु दावल नं. 1

ा. शा.भ. गु दावल अ त क

203

203 गु दावल नं. 2

शा. ा. व. गु दावल

204

204 गाता

ा..शा.भ. गाता

205

205 समार

मा.शा.भ. समार

206

206 कैरोरा

ा.शा.भ. कैरोरा

207

207 कैमोखर

ा.शा.भ. कैमोखर

आ.का.

8435309275

ी होतम

संह कु शवाह

एस.ए.डी.ओ

9977211208

कमलेश शमा

स चव

7089705778

ी होतम

संह कु शवाह

एस.ए.डी.ओ

9977211208

ीमती कोमेश

आ.का.

9754392487

ी होतम

संह कु शवाह

एस.ए.डी.ओ

9977211208

सहा. श.

9926252642

ी होतम

संह कु शवाह

एस.ए.डी.ओ

9977211208

स चव

9926577998

ी होतम

संह कु शवाह

एस.ए.डी.ओ

9977211208

सहा.अ या.

9993899070

ी होतम

संह कु शवाह

एस.ए.डी.ओ

9977211208

ीमती सु नीता

रामदास
रामद

शमा

चरन संह

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

भवन

208

208 अजनौल

ा.शा.भ. अजनौल

209

209 गजु रा ( समार )

ा.शा.भ. गजु रा

210

210 जरसैना
211 रनू पु रा

बी.एल.ओ. का नाम

उ.मा. व. जरसैना
नवीन

ा.शा.भवन रनू पु रा

पद

मोबा.न.

संह कु शवाह

एस.ए.डी.ओ

9977211208

ी होतम

संह कु शवाह

एस.ए.डी.ओ

9977211208

ी होतम

संह कु शवाह

एस.ए.डी.ओ

9977211208

ी होतम

संह कु शवाह

एस.ए.डी.ओ

9977211208

पद

मोबा. न.

एस.एस.3

9340023342

ी होतम

भरतलाल

स चव

8435607423

रामनारायण संह

सहा.अ या.

9926604330

आ.का.

9174538001

लोक संह पटे ल

ीमती श मला भदौ रया

211

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

सहा.अ या.

9826236096

ी संत कु मार पचौर

जन श क

9926219519

सहा. श क

9754432548

ी संत कु मार पचौर

जन श क

9926219519

सहा.अ या.

8435595927

ी संत कु मार पचौर

जन श क

9926219519

आ.का.

9926889342

ी संत कु मार पचौर

जन श क

9926219519

मेघ संह

स चव

8120630196

ी संत कु मार पचौर

जन श क

9926219519

शव काश शा य

सहा.अ या.

9039440633

ी संत कु मार पचौर

जन श क

9926219519

सं ाम संह

सहा.अ या.

9977172228

ी संत कु मार पचौर

जन श क

9926219519

सहा.अ या.

9926688654

ी संत कु मार पचौर

जन श क

9926219519

राम सेवक शा य

सहा.अ या.

9826445720

ी संत कु मार पचौर

जन श क

9926219519

मा.शा.भ.पि चमी भाग गोअरा

अ नल कु मार वघेल

सहा.अ या.

9754605086

222 गोअरा नं. 2

ा.शा.भ. मजरा खैरोल

रामदुलारे राठौर

सहा. श.

7354502496

223

223 करके कापु रा

ा.शा.भ.करके का पु रा

अ नल संह बधेल

सहा.अ या.

9926332305

224

224 दवेलाकापु रा

ा.शा.भ.दवेला कापु रा

राजपाल शा य

सहा.अ या.

9575589617

225

225 भरौल खुद नं . 1

ा.शा.भ.भारौल खुद

अ हवरन संह

सहा.अ या.

7697877995

226

226 भरौल खुद नं . 2

रतीराम शा य

सहा.अ या.

8269265710

227

227 भरौल खुद नं . 3

क. ा.शा.भ. भारौल खुद

मदन संह भदौ रया

सहा.अ या.

9179817467

228

228 भरौल कला◌ॅ नं. 1

मा.शा.भ. द.भाग भारौल कला◌ॅ

रोज. सहा.

9826739467

229

229 भरौल कला◌ॅ नं. 2

मा.शा.भ. पू.भाग भारौल कला◌ॅ

र व संह राजावत

रोज. सहा.

9926537495

230 मु सावल

ा.शा.भ.मु सावल

शशु पाल संह

231

231 पतलोखर

ा.शा.भ.पतलोखर

क याण च

232

232 छजू पु रा

ा.शा.भ.छजू पु रा

233

233 सलऊपु रा

ा.शा.भ. सलऊपु रा

212

212 सायना नं. 1

मा.शा.भ. उ.भाग सायना

213

213 सायना नं. 2

क. ा.शा.भ. सायना

214

214 िजठास

ा.शा.भ.िजठास

215

215 बरास नं. 1

ा.शा.भ. बरास

216

216 बरास नं. 2

मा.शा.भ. बरास

217

217 गढपारा नं. 1

मा.शा.भ. गढपारा

218

218 गढपारा नं. 2

ा.शा.भ. मजरा मोहनपु रा

219

219 गढपारा नं. 3

ा.शा.भ.गढपारा शंकरपु रा

220

220 सु रावल

ा.शा.भ. सु रावल

221

221 गोअरा नं. 1

222

आ◌ॅगनवाडी के

भारौल खुद

वृजेश कु मार
माधौ

जाप त

साद मौय

कृ णपाल संह
ीमती कृ णा कु शवाह

सु रे

संह प रहार .

हरवे

संह

सहा.. अ या. 9926291622

230
सहा.अ या.

7697886095

रामहे त संह

सहा.अ या.

9977622010

जगद श शा य

सहा.अ या.

9826631604

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

भवन

234

234 ट कर खुद

ा.शा.भ.ट कर खुद

बी.एल.ओ. का नाम
भगवती

साद

पद

मोबा. न.

अ या.

8962719820

235

235 सु

ा.शा.भ.सु

रामवीर ओझा

सहा.अ या.

9926858726

236

236 दै पु रा

ा.शा.भ.दै पु रा

रामकरन संह

सहा.अ या.

9926786285

237

237 चटावल

ा.शा.भ. चटावल

रमेश नारायण शमा

सहा.अ या.

8889021343

238

238 गोरम

ा.शा.भ. गोरम

आलोक संह

सहा.अ या.

9009852408

239

239 सढा

ा.शा.भ.सढा

शव ताप संह

सहा.अ या.

9754324541

240

240 खैरौल

ीमती ह र भा

आ.का.

9575633693

241

241 टकपु रा

ा.शा.भवन टकपु रा

जु गल कशौर

सहा.अ या.

9977786542

242

242 आत

ा.शा.भ.आत

भानु ताप संह

सहा.अ या.

9826241840

243

243 बु जु ग

ा.शा.भ.बु जु ग

राधे याम गोयल

सहा.अ या.

9009121700

244 कु पावल

ा.शा.भ.कु पावल

सहा. श.

9669640319

शा.हाई कू ल खेरोल

यामवीर संह कु शवाह

244
245

245 गहे ल नं. 1

मा.शा.भ.पि चमी भाग गहे ल

अशोक कु मार राठौर

सहा.अ या.

9165272936

246

246 गहे ल नं. 2

मा.शा.भ.द भाग गहे ल

कमलेश कु मार शा य

सहा.अ या.

9977724115

247

247 गहे ल नं. 3

ा.शा.भ.गहे ल

आ.का.

9826306042

248

248 गहे ल नं. 4

ा.क.शा.भ. गहे ल

स चव

9617019790

249

249 गहे ल नं. 5

ा.शा.भ.मजरा मढे पु रा

आ.का.

7397003197

250

250 वजय नगर

ा.शा.भ. वजयनगर

सहा.अ या.

9826167175

251

251 कनाथर नं. 1

मा.शा.भ.द.भाग कनाथर

ीमती सरोज गु जर

आ.का.

9977690628

252

252 कनाथर नं. 2

मा.शा.भ.उ .भाग कनाथर

ीमती अनीता शा य

आ.का.

9926539238

253

253 कनाथर नं. 3

स चव

9926865046

254

254 कनाथर नं. 4

सहा.अ या.

9669652480

255

255 सरसी

ीवा तव

आ.का.

8085173093

256

256 परघैना नं. 1

ा.शा.भ. द.भाग परघैना

यागी

सहा. श.

8435302875

257

257 परघैना नं. 2

ा.शा.भ. उ .भाग परघैना

ीमती नीलू चैहान

रोज. सहा.

9926290296

258

258 मेहरा नं. 1

ा.शा.भ. उ. भाग मेहरा

राकेश संह राजावत

सहा.अ या.

9754425996

259

259 मेहरा नं. 2

ा.शा.भ. द भाग मेहरा

हलाद संह वघेल

आर.ए.ई.ओ

9977672398

260

260 पपरौआ

ा.शा.भ. पपरौआ

ीमती वंदना चैहान

आ.का.

9926885032

ा.शा.भ.कनाथर
शा.हाई

कू ल नवीन भवन कनाथर
मा.शा.भ. सरसी

ीमती सु मन यागी
आशीष शमा
ीमती ममता शमा
राजे

इ

जाप त

वीर संह

जय संह वघेल
ीमती नीता
रमेश च

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

पद

मोबा.न.

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

भवन

बी.एल.ओ. का नाम

पद

मोबा. न.

261

261 अमायन नं. 1

मा.शा.भ. पू व भाग अमायन

शशु पाल संह

एस.एस.3

9926210323

262

262 अमायन नं. 2

शा.क या. ा. व.भ. अमायन

राजेश कु मार गोयल

सहा.अ या.

9926254745

263

263 अमायन नं. 3

मा.शा.भ. पि चमी भाग अमायन

ीमती कु समा चैहान

आ.का.

7566120810

264

264 अमायन नं. 4

ा.शा.भ. पू.भाग अमायन

ी सु रे दे र् राजपू त

सहा.अ या.

9926266519

265

265 अमायन नं. 5

ा.शा.भ. उ.भाग अमायन

ीमती र ना चैहान

आ.का.

9926713949

266

266 अमायन नं. 6

उ.मा. व.क.नं. 3 अमायन

सहा.अ या.

9926266519

267

267 अमायन नं. 7

उ.मा. व.क.नं. 5 अमायन

तलक संह

सहा.अ या.

8462834039

268

268 लहरा

मा.शा.भ. लहरा

ीमती दाख ी

आ.का.

7354268020

269

269 अडोखर

मा.शा.भ. अडोखर

आ.का.

9926982857

270

270 गोकु ल पु रा

ा.शा.भवन गोकु लपु रा

स चव

9826276284

271

271 सींगपु रा

ा.शा.भ. सींगपु रा

ीमती सीमा तोमर

आ.का.

9174339813

272

272 सेमरा

ा.शा.भ. सेमरा

ीमती मीना चैहान

आ.का.

9754839794

273

273 बडेरा

ा.शा.भ. बडे◌ेरा

लछ राम ठाकु र

एस.एस.3

9644340578

274

274 बछरटा

ा.शा.भ.बछरटा

सहा.अ या.

9754683136

275

275 पु रा

ा.शा.भ. पु रा

सहा.अ या.

9926292568

276

276 खे रया स ध

मा.शा.भ. करके का पु रा खे रया स ध

एस.एस.3

9977904940

277

277 कछार

ा.शा.भ. कछार

रामपाल संह चैहान

सहा.अ या.

9977955830

278

278 अजीता

ा.शा.भ. अजीता

स यनारायण शमा

सहा.अ या.

9993606470

279

279 मेहरा खुद

ीमती द पका चैहान

आ.का.

8889207936

280

280 पु रा भीमनगर

ा0शा0भ0पु रा भीमनगर

ेम वावू नागर

अ या.

9755321401

281

281 नवसाई न0 1

मा0शा0भ0प0 नवसाई

गंगा सह

श क

9617420987

282

282 नवसाई न0 2

बा0मा0शा0भ0 मडवार

शव ताप संह

सहा. श क

9993079494

283

283 नवसाई न0 3

शा0 ा0 व0क छपु रा

मेघ संह कु शवाह

सं.शा. श.

9617275165

284

284 रै मजा न0 1

मा0शा0भ0प0रे मजा

भू रेलाल वमा

सहा. श.

9926979374

285

285 रै मजा न0 2

मा0शा0भ0पू0रै मजा

आनंद

पाठ

सहा. श.

9617426839

286

286 महदा नं.1

शा. ा. व.मेहदा

राम सया दौहरे

सहा. श.

9893308018

287

287 महदा नं.2

ीवा तव

सहा. श क

9009473636

288

288 महदा नं.3

जाप त

सहा.अ या.

9754505699

शा0 0शा0भ0मेहरा खुद

मा0शा0भ0 क
मा0शा0भ0क

1 मेहदा
2 मेहदा

िजते

संह चैहान

नीलम चैहान
सु रे◌े

संह कु शवाह

तपाल संह
सरदार संह वघेल
अर व

सू य

संहं कु शवाह

काश

अशु तोष

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

पद

मोबा.न.

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

भवन

बी.एल.ओ. का नाम

पद

मोबा. न.

289

289 वसेने का पु रा

ा0शा0भ0 वसैनेकापु रा

राजकु मार

आ.का.

7697718819

290

290 परसाला नं.1

ा0.शा0भ0परसाला

ल जाराम

सहा. श.

9981429560

291

291 परसाला नं.2

ा0शा0भ0क

1 बहा◌ुदरपु रा

सहा. अ या.

9685962828

292

292 परसाला नं.3

ा0शा0भ0क

2 बहा◌ुदरपु रा

टु डे खा◌ॅ

सहा. श.

9826771141

293

293 परसाला नं.4◌़

मा0शा0भ0तु लाकापु रा

करन राठौर

आ.का.

9754916020

294

294 पढौरा नं. 1

ा0शा0भ0पडौरा

सहा. अ या.

9754989284

295

295 पढौरा नं. 2

क या. ा0शा0भ0पडौरा

धम द संह

सहा.अ या.

296

296 कोट

9926747876

वंशी सह कु शवाह

सहा. श क

297

297 र आ नं.1

9165738629

अजय शवहरे

सहा. श.

298

298 र आ नं.2

9826985799

सहा.अ या.

299

299 र आ नं.3

9074442787

सहा.अ या.

300

300 रौन नं.1

9826445026

शा.बा. ा. व. रोन

राम काश

सहा. श क

301

301 रौन नं. 2

9893557459

शा.बा.मा. व. रोन

रामसागर शमा

सहा.अ या

9058106894

302

302 रौन नं. 3

शा0क या मा0 व0रौन

दनेश शमा

सहा. श क

9893557816

303

303 रौन नं. 4

शा.क या

कमला जैन

आ.का.

8878023886

304

304 रौन नं. 5

काया0जनपद प0 रौन

आमना खातू न

आ.का.

7697882132

305

305 रौन नं. 6

काया0 ाम प0 रौन

अ खलेश सह

306

306 रौन नं. 7

काया0 वकासख ड मी टंग हा◌ॅल पू0रौन

307

307 रौन नं. 8

308

308 गौरई नं.1

क0श0भ0गोरई

309

309 गौरई नं.2

ा0शा0भ0पू0गोरई

310

310 मानगढ नं.1

मा0शा0भ0पू0 मानगढ

311

311 मानगढ नं.2

312

कु मार वरसेना

नरे

ा0शा0भ0केाट
मा0शा0भ0र आ
शा. ा.शा.भ.अ त.क

महे

र आ

ा0शा0भ0मजरा रघु कापु रा

ा. व. रोन

सह

हानंद शमा
महे

9009710272

आलोक शमा

सहा.अ या.

9893556995

अशोक संह चैहान

सहा. अ या.

8462831062

आ.का.

9755496365

सीता दोहरे

आ.का

8463836691

मा0शा0भ0प0 मानगढ

सु नीता चैहान

आ.का.

9754426528

312 इं दुख नं .1

मा0शा0भ0पू0इ दुख

वीर संह बघेल

सहा. श क 9926961349

313

313 इं दुख नं .2

मा0शा0भ0प0इ दुख

र व रजक

सहा. श क 8120593733

314

314 इं दुख नं .3

ा.0शा0भ0प0इ दुख

जयलाल संह कु शवाह

सहा. श क 9826628192

315

315 महदवा नं.1

शा0मा0श0भ0पू. क

. 1 मेहदवा

इ दल संह कु शवाह

सहा. श क 9993172676

316

316 महदवा नं.2

शा0मा0श0भ0 पू. क

. 2 मेहदवा

अंजेश कु मार

हा◌ॅल रौन

ीवा तव

सहा. श क 9826051028
आ.का.

काया0 वकासख ड म य

वमला

संह

ीमती राममू त

सहा.अ या.

7354345100

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

पद

मोबा.न.

वधानसभा - मेहगांव
स. .

पो लंग का नाम

भवन

317

317 महदवा नं.3

शा0मा0श0भ0प0मेहदवा

318

318 चं दावल

मा0शा0भ0च दावल

बी.एल.ओ. का नाम

पद

मोबा. न.

माधुर

आ.का.

9907629026

रामनरे श शमा

सहा. श.

9009700449

बी.एल.ओ. सु परवाईजर

पद

मोबा.न.

